
Streszczenie

Wykorzystanie nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis (L.) do celów bioindykacyjnych i 
fitoremediacyjnych

Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi i inwazje obcych gatunków są problemami 
ekologicznymi wynikającymi z antropogenicznych przekształceń środowiska. Wymagają one 
systematycznej kontroli oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań, mających na celu ograniczenie 
ich występowania w przyrodzie. Jednym z nich jest stosowanie roślin w procesach re mediacji, 
umożliwiające usuwanie metali z gleb. Stosunkowo słabo w tym zakresie poznano rolę roślin 
inwazyjnych.

Gatunkiem inwazyjnym, szeroko rozpowszechnionym w Europie i Azji, jest nawłoć 
kanadyjska Solidago canadensis (L.), której zdolność do kolonizacji nowych obszarów wynika z 
silnego rozrastania się jej organów podziemnych, łatwego rozsiewania i kiełkowania nasion. Toleruje 
szeroki zakres warunków siedliskowych, w tym także wysoką zawartość metali ciężkich w glebie. W 
literaturze brak jest kompleksowych danych na temat roli nadziemnych i podziemnych części rośliny 
w kumulacji metali ciężkich. Solidago canadensis jako gatunek inwazyjny wpływa na 
funkcjonowanie ekosystemów, w tym także na modyfikację siedlisk. Jednak ocena wpływu nawłoci 
na zmiany właściw ości gleby nie jest jednoznaczna.

Badania nad wpływem nawłoci na zmiany właściwości gleb i składu taksonomicznego roślin 
naczyniowych oraz nad wykorzystaniem nawłoci do celów fitoremediacyjnych zostały 
przeprowadzone w dwóch lokalizacjach na terenie Polski (Siedlce i Olkusz), różniących się rodzajem 
prowadzonej działalności gospodarczej, zawartością metali ciężkich i makroelementów' w glebie oraz 
kwasowością gleb. W każdej lokalizacji wytypowano losowo 25 stanowisk: zasiedlonych przez 
nawłoć i pozbawionych nawłoci (kontrola). Próbki roślin pobierano podczas okresu kwitnienia 
rośliny. Przeanalizowano zmiany właściwości chemicznych gleb i składu taksonomicznego roślin 
naczyniowych pod wpływem nawłoci kanadyjskiej. Dokonano analizy cech biometrycznych Solidago 
canadensis. a także kumulacji metali ciężkich: Mn. Cu. Pb i Zn w poszczególnych częściach 
morfologicznych nawłoci kanadyjskiej; występującej na stanowiskach o zróżnicowanej zawartości 
metali w glebie.

Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że obecność nawłoci przyczynia się do 
zmniejszenia liczby gatunków roślin naczyniowych, szczególnie jednorocznych i bylin. Zmiany te są 
tym większe, im silniej Solidago canadensis pokry wa zasiedlone stanowisko, natomiast nie zależą od 
żyzności siedlisk. Obecność rośliny przyczynia się do degradacji gleby, wyrażającej się glówmie 
wzrostem wartości stosunku C:N w porównaniu do stanowisk kontrolnych. W środowisku o 
podwyższonej zawartości Mn. Zn i Pb w glebie roślina może pełnić funkcję bioindykatora tych 
metali. Obecność nawłoci i związana z tym większa zawartość węgla organicznego w glebie mogą 
przyczyniać się do ustabilizowania Cu. Zn i Pb w podłożu. Nawłoć kanadyjska może być 
wykorzystana jako fitostabilizator Cu i Mn. a także Zn i Pb w glebach poddanych silnej antropopresji 
oraz jako fitoekstraktor Zn w środowisku zanieczyszczonym tym metalem.
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Use of Canadian goldenrod Solidago canadensis (L.) for bioindication and phytoremediation 
purposes

Environmental pollution due to heavy metals and the invasion of alien species are ecological 
problems resulting from anthropogenic environmental transformations. They require systematic 
control in search of the effective Solutions aimed at reducing the above-mentioned transformations in 
naturę. The use of plants in remediation processes enables metals to be removed from soils. The 
importance of invasive plants is relatively poorly understood in this respect.

The invasive species, widespread in Europę and Asia, is the Canadian goldenrod Solidago canadensis 
(L.) whose ability to colonize new areas is triggered by rapid expansion of its underground organs, 
easy spreading and massive seeds germination. The plant tolerates a wide rangę of habitat conditions, 
including high content of heavy metals in soil. Literaturę on the phenomenon does not abound in 
comprehensive data on the role of the aboveground and underground parts of the plant as far as the 
accumulation of heavy metals is concerned. Solidago canadensis as an invasive species affects the 
functioning of ecosystems, including the habitat modification. However. by no means does the 
assessment of goldenrod impact on soil properties changes remain conclusive.

Studies on goldenrod impact on soil properties changes. on taxonomic composition of vascular plants 
as well as on the use of goldenrod for phytoremediation purposes were carried out in two locations in 
Poland (Siedlce and Olkusz), both differing in the type of economic activity, the content of heavy 
metals and macroelements in soil and soils acidity. At each location, 25 sites were randomly selected: 
inhabited by goldenrod and goldenrod-free (control). Plant samples were being taken during the plant 
flowering period. Changes in the soils Chemical properties and the taxonomic composition of vascular 
plants under the influence of Canadian goldenrod were studied. The biometric features o f Solidago 
canadensis were analysed, as well as the accumulation of heavy metals: Mn, Cu, Pb and Zn in 
individual morphological parts of Canadian goldenrod occurring at sites with different metal content 
in soil.

Based on the results obtained, it w'as concluded that the presence of goldenrod helps to reduce the 
number of vascular plant species. especially annuals and perennials. These changes are the greater the 
cover of Solidago canadensis is larger: they do not depend on the fertility of the habitats. The 
presence of the plant contributes to soil degradation. which is mainly e.\pressed by the increase in the 
C:N ratio compared to the control sites. In an em ironment with an increased content of Mn. Zn and 
Pb in soil. the plant can act as a bioindicator of these metals. The presence of goldenrod and the 
associated higher content of organie carbon in the soil can contribute to the stabilization of Cu, Zn and 
Pb in the soil. Goldenrod can be used as a Cu and Mn phytostabilizer. as well as Zn and Pb in soils 
e\posed to strong human pressure and as a Zn phytoextractor in an environment contaminated with 
this metal.
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